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Een nieuwe "Onderweg".
Jarenlang kregen leden van Plaatselijke Raden van Kerken 2x per jaar
het blad "Onderweg" toegestuurd. Na onderzoek bleek er meer behoefte te bestaan aan
een digitale uitgave, die 3 x per jaar zou verschijnen.
Maar ook veel kerken met een eigen website en redacties van kerkbladen lieten ons
weten belang te hebben in een digitale uitgave van het blad.
Daarom met vreugde dit eerste nummer van "Onderweg" in digitale vorm u toegestuurd.
Reacties????.... Graag... Interessante informatie?..... Graag toezenden....
Meer weten??? Stuur een email aan Joopvanluit@home.nl.

Jaarverslag van de Provinciale Raad Van Kerken.
Het net uitgekomen jaarverslag van de provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe
is zeer lezenswaard.

Samenstelling van de Raad en
haar werkgroepen:
Klik hier voor de samenstelling en
haar werkgroepen.
Adressen van plaatselijke
Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg
Maandelijkse E-Flits Landelijke
Raad van Kerken.
Maandelijks geeft de landelijke

Lees het jaarverslag bij de mededelingen Onderweg op de website en klik daarvoor hier.

Kostelijk initiatief in Hooghalen.
Lees ook op de website hoe in Hooghalen Kerken elkaar vonden rond het 800-jarig
bestaan van dit dorp en kostelijke ontmoetingen hadden.
Lees alles hierover bij mededelingen Onderweg en klik daarvoor hier.

Kerkelijke websites "opleuken" en gebruik maken van de
sociale media.
Lees bij de samenstelling van de werkgroepen bij de werkgroep media hoe u op
cursusavonden uw website nog aantrekkelijker kunt maken...
Er zijn heel veel nieuwe mogeliijkheden. Bijvoorbeeld via een kalender uw komende
activiteiten promoten of voor bepaalde groepen gemeenteleden specifieke informatie
'ophalen'. ( b.v. welke muziekstuk heeft het koor nodig of hoe kan de predikant zijn
cathechisanten op een andere manier informeren?) Lees onder mededelingen
Onderweg hierover en geef u op...
Zonder Twitteren, Facebook, Hyves, Blogs, YouTube etc. kunnen we in het dagelijkse en
dus ook het kerkelijke leven bijna niet meer. Of wel soms? Een hele revoluties kun je
ermee bereiken in de Arabische wereld en Obama kwam ermee aan de macht. Tijd dat
ook de Kerken zich ermee gaan bezighouden?
U kunt zich inschrijven voor cursusavonden in de beide provincies via de werkgroep
sociale media. (in de volgende uitgave leest u er meer over en kunt u zich opgeven)

Geloof je het of geloof je het wel?
Geloofsbelijdenissen kun je op verschillende manieren "beleven".
Bijgesloten een voorbeeld hoe je er mee om kunt gaan in je gemeente.
lees de informatie onder mededelingen Onderweg op de website.

Er gebeurt van alles op plaatselijk vlak...
in Groningen en Drenthe zijn verschillende plaatselijke Raden actief. Lees onder

Raad van Kerken een z.g. E-flits
uit. Deze kunt u hier lezen.
Activiteiten van de
werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad
fungeren een aantal werkgroepen.
Zie de bijlage bij mededelingen
Onderweg voor hun
activiteiten (zie solidair
Drenthe/Groningen) door hier te
klikken.
Website Provinciale Raad van
Kerken.
Op de website van de Provinciale
Raad van Kerken vindt u veel
interessante informatie. Klik hier
voor de website.

Tips? laat het ons weten....

Bloemlezing bij de mededelingen wat ze allemaal doen.

Nieuwe voorzitter Provinciale Raad van Kerken
Ds. Bert Altena uit Assen is de nieuwe voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken
Groningen/Drenthe. Een intervieuw met hem treft u aan in het volgende nummer van
deze digitale nieuwsbrief....

Elkaar ontmoeten..
De Provinciale Raad van Kerken wijst u al vast op een interessante ontmoetingsavond
voor leden van plaatselijke Raden van Kerken (en anderen die bij dit onderwerp
betrokken zijn)
Met als titel : "Ontmoeting en Ondersteuning" beleggen we een avond
op Woensdag 16 november a.s. in het Ontmoetingshuis te Vries.
In het volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Volgend nummer....
Zal verschijnen in September a.s.
Met dit nummer veel leesplezier.
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje...
Geen Nieuwsbrief? Graag uitschrijven onderaan dit blad !!

Stuur deze email door naar een vriend
Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken
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